
Биографија  

Ивица Лазовић рођен је 1975. године у Краљеву, живи и ради у Београду. Основну и 
средњу школу завршио је у родном  граду, а студије различитих нивоа на Правном 
факултету Универзитета у Београду, Факултету политичких наука и Филозофском 
факултету. Докторирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду са 
темом: „Управљањe људским ресурсима у државној управи Републике Србије: анализа 
система кадровских јединица“, а на истом факултету на смеру: Управа и управљање, научна 
област: Политички системи је и магистрирао. Основне студије је завршио на Правном 
факултету Универзитета у Београду, у степену мастера, на коме је одбранио завршни рад: 
„Заштита права из радог односа у бившим југословенским републикама“ и Филозофском 
факултету Универзитета у Београду, групи за социологију, одбранио је завршни рад „Улога 
синдиката у организацији штрајкова у периоду постсоцијалистичке трансформације 
друштва Србије“.   

Завршио је више међународних специјалистичких усавршавања од којих су 
најзначајнији у организацији Шведског института за државну управу (SIPU International) 
„Развој модерног управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије“, 
кроз трогодишњи програм и више студијских боравака у Шведској и „Тренинг тренера из 
области управљања и развоја људских ресурса“, SIPU International у Стокхолму. Успешно 
је завршио и специјалистички једногодишњи курс „Вештине руковођења“ француске 
Националне школе за администрацију „ЕNА-École nationale d'administration“ у координацији 
са Службом за управљање кадровима. Завршио је тромесечни специјалистички курс 
„Савремена антикорупцијска методологија“ у организацији Центра за менаџмент из 
Београда, а уз подршку шведског фонда „SIDA“, одбранивши завршни рад. Завршио је и 
тренинг програм од четири модула на тему „Управљање квалитетом у јавном сектору“ у 
организацији  програма SIGMA,OECD и Владе Републике Србије. Завршио је једногодишње 
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последипломске студије Алтернативне академске образовне мреже  на смеру: Политичка 
теорија и пракса демократије и одбранио завршни рад.  

Учесник је и бројних других стручних семинара, обука, радионица, конференција од 
којих издвајамо „Писање предлога за практичну политику“ Канцеларије за придруживање 
Европској унији, Београдске отворене школе и Фондације Фридрих Еберт, затим „Обука за 
аналитичара радних места“ у Централном тиму у оквиру пројекта Реформа система плата у 
организацији Европске агенције за реконструкцију и консултантских кућа ХЕЛМ и 
Еуроекна. Похађао је интернационални семинар у организацији Monash University из 
Аустралије (Мелбурна) и Економског факултета Универзитета у Београду на тему: 
„Примена управљања људским ресурсима ради побољшања пословне ефикасности“.  

Похађао је специјализовани семинар Међународне организације рада (ILO) о 
решавању колективних радних спорова. Завршио је једномесечни програм: „Оснаживање 
лидерских вештина у јавној управи“ који је реализовала PwC Akademijа уз подршку 
European Policy Centre и Владе Републике Србије.  Такође је  учествовао на обуци: „Changes 
in administrative law and environmental acquis“ у организацији Правног факултета и Jean 
Monenet.  

Oд 2003. године je у радном односу као професионални државни службеник у 
Министарству за државну управу и локалну самоуправу (од 2003. до 2006.године) у 
Централној јединици за развој људских ресурса на радном месту за планирање и праћење 
управљања људским ресурсима, затим у Служби за управљање кадровима Владе РС (од 
2006. до 2007.године) на радном месту за организацију и реализацију обуке и за 
стандардизацију описа радних места, затим у Министарству за Косово и Метохију (од 2006. 
до 2012.године) на радном месту начелника Одељења за кадровске и опште правне послове, 
потом у Канцеларији за Косово и Метохију (од 2012. до 2015. године) на месту Руководилац 
Групе за кадровске и опште правне послове. У Републичкој агенцији за мирно решавање 
радних спорова по конкурсу је био постављен на положај заменика директора и те послове 
је обављао од 2015. до 2021. године када је по спроведеном конкурсу постављен на положај 
директора. Положио је државни стручни испит за рад у државним органима.  

Акредитовани је предавач Националне академије за јавну управу за пет обука: 
Управљање људским ресурсима, Израда правилника о унутрашњем уређењу, 
Социјализација службеника на положају, Доношење одлука и Злостављање на раду, а био је 
предавач Службе за управљање кадровима за четири обуке: Управљање људским 
ресурсима, Увођење у посао, Планови интегритета као механизам борбе против корупције 
и Руковођење у државној управи.  

Био је предлагач и координатор пројекта „Увођење система управљања квалитетом 
у процедуре рада Канцеларије за Косово и Метохију“ који је реализован 2014. године са 
Институтом за истраживања и пројектовања у привреди Машинског факултета 
Универзитета у Београду уз финансијску подршку шведског ПРОФИД фонда. 
 Учествовао је на више научних скупова и конференција, где је имао самостална 
излагања. У 2016. години је учествовао на XIX редовном годишњем саветовању Удружења 
за радно право и социјално осигурање Србије и излагао је рад „Стање у области мирног 

решавања радних спорова у Републици Србији“, као и у септембру 2017. године на XX 
редовном годишњем саветовању истог Удружења на коме је излагао рад „У сусрет 

изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова“. У октобру 2018. године 
је излагао рад „Aктуелни токови и могући правци даљег развоја института мирног решавања 
радних спорова“, а у октобру 2019. године рад „Допринос Међународне организације рада 

мирном решавању радних спорова“. Учествовао је на Међународном научном скупу „Дани 



Арчибалда Рајса“, у новембру 2017. године на Криминалистичко-полицијској академији у 
Београду на коме је излагао рад „Privatization And Growth Of Grey Economy As Followers Of 

Transition“, затим на 9. Међународној научној конференцији у Београду „Социјални актери 
пред изазовима информатичких технологија у трагању за новом визијом социјалног мира“ 
на којој је излагао рад „Improvement of Operations of the Republic Agency For Peaceful 

Settlement of Labour Disputes Through the Use of the New Information Technologies“, као и на 
21. Међународној научној конференцији о економском и друштвеном развоју, на којој је 
излагао рад „Peaceful Settlement оf Labor Disputes in the Republic оf Serbia as а Contribution to 

the Legal Environment of Business“. Такође, традиционално учествује на сусретима 
Копаоничке школе природног права. Учествовао је у више научно-истраживачких пројеката 
од којих издвајамо „Истраживање друштава југоисточне Европе: промена друштвене 
структуре и вредности грађана на подузорку политичке и економске елите“,  Одељења за 
социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Такође је учествовао на 
пројекту Центра за социолошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Нишу 
и Министарства за науку и технологију: „Стратегије деловања синдиката у земљама 
централне и источне Европе и Србије у процесу транзиције, Синдикати у Југоисточној 
Европи – Синдикална делатност у Србији“, као Координатор пројекта за централну Србију.  
 
 Објавио је више научних радова и чланака, од којих издвајам следеће: 
 

1. Ивица Лазовић, „Државна управа и управљање људским ресурсима“, Медија 
центар "Одбрана", Библиотека Војна књига. Едиција Фокус; Београд: 2019,  
научна монографија (М44); 

2. Ивица Лазовић, „Злостављање на раду и законска решења за заштиту запослених“ 
Архив за правне и друштвене науке, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1-
2/2020 (М53), 

3. Ивица Лазовић, „Има ли синдиката међу државним службеницима: анализа 
присуства синдикалног организовања у државној управи у Србији“ Српска 

политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2018 (М24), 
4. Ivica Lazović, „Pravo na štrajk u Republici Srbiji, u susret novom Zakonu o štrajku“, 

Pravni život, Kopaonička škola prirodnog prava, br. 11, 2018.godinа, Tom 3, (М51); 
5. Ivica Lazović, „Pravo na mirno rešavanje radnih sporova i njegovo ostvarivanje u 

normativnom okviru Republike Srbije“, Pravni život, Kopaonička škola prirodnog 
prava, br. 11, 2017.godinа, Tom 3 (М51); 

6. Ivica Lazović, „Privatization And Growth Of Grey Economy As Followers Of 
Transition“, Мeđunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Kriminalističko-
policijska akademija u Beogradu, Tematski zbornik, Vol.3, 2017. (М31); 

7. Ivica Lazovic,  Mile Radivojevic, „Challenges of Labor Legislation in The Field Of 
Peaceful Settlement of Labor Disputes“ Радно и социјално право-часопис за теорију 

и праксу радног и социјалног права, бр. 2/2020, Београд, 2020 (М52);  
8. Ивица Лазовић, Миле Радивојевић, „Допринос Међународне организације рада 

мирном решавању радних спорова“, Радно и социјално право-часопис за теорију 

и праксу радног и социјалног права бр. 1/2019, Београд, 2019 (М52), 
9. Ивица Лазовић, Миле Радивојевић, „Aктуелни токови и могући правци даљег 

развоја института мирног решавања радних спорова“ Радно и социјално право-

часопис за теорију и праксу радног и социјалног права 2/2018, Београд, 2018 
(М52), 



10. Ивица Лазовић, „У сусрет изменама и допунама Закона о мирном решавању 
радних спорова“, Радно и социјално право-часопис за теорију и праксу радног и 

социјалног права, Београд, 2017 (М 52);  
11. Ивица Лазовић, Миле Радивојевић, „Стање у области мирног мирног решавања 

радних спорова у Републици Србији и осврт на рад Републичке агенције за мирно 
решавање радних спорова“,  Радно и социјално право-часопис за теорију и праксу 

радног и социјалног права, Београд, 2017, свеска 2/2016 (М 52);  
12. Ивица Лазовић, Предраг Јеленковић, „Улога комуникације у повећању 

ефикасности државног органа, Студија случаја Републичке агенције за мирно 
решавање радних спорова“ Теме, Универзитет у Нишу, 3/2021 (М24)  

13. Ivica Lazović, „Pravo na stanovanje Roma, stanje i mogućnosti za unapređenje“, 
Zbornik radova, Kopaonička škola prirodnog prava, br. 11, 2020. godinа, Tom 3; 

14. Ivica Lazović, Mile Radivojević, „Improvement of Operations of the Republic Agency 
For Peaceful Settlement of Labour Disputes Through the Use of the New Information 
Technologies“ 9. Међународна научна конференција „Социјални актери пред 
изазовима информатичких технологија у трагању за новом визијом социјалног 
мира“, Зборник радова, Београд, 2017;  

15. Ивица Лазовић, „Перспективе мирног решавања радних спорова у Републици 
Србији“, Мегатренд ревија бр.1/2018 (М51),  

16. Ivica Lazović, „Peaceful Settlement оf Labor Disputes in the Republic оf Serbia as а 
Contribution to the Legal Environment of Business“, 21st International Scientific 
Conference on Economic and Social Development - Belgrade, Serbia, 18-19 May 2017. 
Book of Proceedings;  

17. Ивица Лазовић, Драган Луковић, „Управљање људским ресурсима у државној 
управи и локалној самоуправи“, Информатор ванпривреде, бр.14, 2005. године, 
Образовни информатор, Београд; 

18. Ивица Лазовић, „Специфичности државне управе и управљања људским 
ресурсима у Европској унији – осврт на републике СФРЈ у ЕУ“ Администрација 

и јаве политике, Институт за политичке студије, Београд, Бр. 3/18 (М53). 
 


